
 

  
 

EEDDIITTAALL  NNºº..  3344//DDAARRHH//22001199  
  

 

 

PPuubblliicciiddaaddee  ddaass  ddeelliibbeerraaççõõeess  ttoommaaddaass  ppeellaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  

  

  
 

  --------------  Pedro Daniel Machado Gomes,,  lliicceenncciiaaddoo  eemm  DDiirreeiittoo,,  PPrreessiiddeennttee  ddaa  

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee  LLoouussaaddaa::  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  --------------  TToorrnnaa  ppúúbblliiccoo,,  nnooss  tteerrmmooss  ee  ppaarraa  eeffeeiittooss  pprreevviissttooss  nnoo  aarrttºº..  5566ºº  ddoo  RReeggiimmee  

JJuurrííddiiccoo  ddaass  AAuuttaarrqquuiiaass  LLooccaaiiss,,  aapprroovvaaddoo  ppeellaa  LLeeii  nnºº..  7755//22001133,,  ddee  1122//0099,,  oo  tteeoorr  

ddaass  ddeelliibbeerraaççõõeess  ttoommaaddaass  ppoorr  eessttaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  nnaa  ssuuaa  rreeuunniiããoo  oorrddiinnáárriiaa  

ddee  2211  ddee  jjaanneeiirroo  ddee  22001199..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  0044  ddee  ffeevveerreeiirroo  ddee  22001188..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 

 

 



 

 

 

1. DIVISÃO ADMINSITRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

Beneficiação e ampliação do Campo de Futebol 

de Romariz – Aceitação da doação de uma 

parcela de terreno com a área de 1.930,00m2, 

cedida por Maria Ivone ramos Paz Barroso Soares 

de Moura e Herdeiros, a desanexar do seu prédio 

rústico descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o nº. 1706/20011219- Meinedo e 

inscrito na matriz respetiva sob o artigo 2430, 

destinada à retificação de estremas do terreno 

do campo de futebol. 

Aprovar Unanimidade 

CNP Assurances – Aceitação de legado da 

Herança de António Leonardo de Oliveira 

Coelho a benefício do inventário do Município. 
Aprovar Unanimidade 

 

 

2. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

A Câmara tomou conhecimento do resumo 

diário da tesouraria referente ao dia quatro de 

janeiro do corrente ano, que totaliza um saldo de 

três milhões quatrocentos e três mil quinhentos e 

noventa euros e oitenta e quatro cêntimos.- 
 

Tomar conhecimento Unanimidade 

 

 

3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 

 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Informação n.º 30799/18 – Aprovação da 

atribuição do tarifário social por se enquadrar no 

artigo 46.º do Regulamento de Serviço de Gestão 

de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 6843/17); “Isenção 

da tarifa de disponibilidade de água e águas 

residuais” - Aprovação da proposta para 

deferimento do pedido de isenção Total da tarifa 

de disponibilidade de água e águas residuais por 

insuficiência económica – Laura Susana Lopes 

Peixoto – Cristelos – (Cons. 20369) 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 30802/18 – Aprovação da 

atribuição do tarifário social por se enquadrar no 

artigo 46.º do Regulamento de Serviço de Gestão 

Aprovar Maioria 



 

de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 6843/17); “Isenção 

da tarifa de disponibilidade de água e águas 

residuais” - Aprovação da proposta para 

deferimento do pedido de isenção 50% da tarifa 

de disponibilidade de água e águas residuais por 

insuficiência económica – Vitorino Rodrigo Mota 

Ferreira – Cristelos – (Cons. 542). 

Informação n.º 30810/18 - Aprovação da não 

atribuição do tarifário social por não se 

enquadrar no artigo 46.º do Regulamento de 

Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 

6843/17); “Isenção da tarifa de disponibilidade 

de água e águas residuais” - Aprovação da 

proposta para deferimento do pedido de 

isenção Total da tarifa de disponibilidade de 

água e águas residuais por insuficiência 

económica – Mª Ceu Marques Braga – Cristelos - 

(Consumidor n.º 40). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 30814/18 – Aprovação da 

atribuição do tarifário social por se enquadrar no 

artigo 46.º do Regulamento de Serviço de Gestão 

de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 6843/17); “Isenção 

da tarifa de disponibilidade de água e águas 

residuais” - Aprovação da proposta para 

deferimento do pedido de isenção Total da tarifa 

de disponibilidade de água e águas residuais por 

insuficiência económica – Manuel Pereira Borges 

– Meinedo – (Cons. 11945). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 30805/18 - Aprovação da não 

atribuição do tarifário social por não se 

enquadrar no artigo 46.º do Regulamento de 

Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 

6843/17); “Isenção da tarifa de disponibilidade 

de água e águas residuais” - Aprovação da 

proposta para deferimento do pedido de 

isenção Total da tarifa de disponibilidade de 

água e águas residuais por insuficiência 

económica – Maria Elvira Cunha Magalhães – 

Cristelos - (Consumidor n.º 20745). 

Aprovar  Maioria 

Informação n.º 31284/18 - Aprovação da não 

atribuição do tarifário social por não se 

enquadrar no artigo 46.º do Regulamento de 

Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 

6843/17); “Isenção da tarifa de disponibilidade 

de água e águas residuais” - Aprovação da 

proposta para deferimento do pedido de 

isenção Total da tarifa de disponibilidade de 

água e águas residuais por insuficiência 

económica – Maria Adelina B. Mota – Cristelos - 

(Consumidor n.º 15376). 

Aprovar  Maioria 

Informação n.º 31281/18 - Aprovação da não 

atribuição do tarifário social por não se 

enquadrar no artigo 46.º do Regulamento de 

Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 

6843/17); “Isenção da tarifa de disponibilidade 

de água e águas residuais” - Aprovação da 

proposta para deferimento do pedido de 

isenção Total da tarifa de disponibilidade de 

água e águas residuais por insuficiência 

Aprovar Maioria 



 

económica – Anaíde Silva Cardoso – Cernadelo - 

(Consumidor n.º 20896). 

Informação n.º 31264/18 – Aprovação da 

atribuição do tarifário social por se enquadrar no 

artigo 46.º do Regulamento de Serviço de Gestão 

de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 6843/17); “Isenção 

da tarifa de disponibilidade de água e águas 

residuais” - Aprovação da proposta para 

deferimento do pedido de isenção Total da tarifa 

de disponibilidade de água e águas residuais por 

insuficiência económica – José Fernando Ferreira 

Silva – Lustosa – (Cons. 8756). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 31160/18 - Aprovação da não 

atribuição do tarifário social por não se 

enquadrar no artigo 46.º do Regulamento de 

Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 

6843/17); “Isenção da tarifa de disponibilidade 

de água e águas residuais” - Aprovação da 

proposta para deferimento do pedido de 

isenção Total da tarifa de disponibilidade de 

água e águas residuais por insuficiência 

económica – António Joaquim Martins Nunes – 

Nevogilde - (Consumidor n.º 13932). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 30951/18 – Aprovação da 

atribuição do tarifário social por se enquadrar no 

artigo 46.º do Regulamento de Serviço de Gestão 

de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 6843/17); “Isenção 

da tarifa de disponibilidade de água e águas 

residuais” - Aprovação da proposta para 

deferimento do pedido de isenção Total da tarifa 

de disponibilidade de água e águas residuais por 

insuficiência económica – António Jorge S. M. 

Meireles – Nespereira – (Cons. 14329). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 30953/18 – Aprovação da 

atribuição do tarifário social por se enquadrar no 

artigo 46.º do Regulamento de Serviço de Gestão 

de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 6843/17); “Isenção 

da tarifa de disponibilidade de água e águas 

residuais” - Aprovação da proposta para 

deferimento do pedido de isenção Total da tarifa 

de disponibilidade de água e águas residuais por 

insuficiência económica – Lídia Carina Ferreira – 

Nespereira – (Cons. 17858). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 31426/18 - Aprovação da não 

atribuição do tarifário social por não se 

enquadrar no artigo 46.º do Regulamento de 

Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 

6843/17); “Isenção da tarifa de disponibilidade 

de água e águas residuais” - Aprovação da 

proposta para deferimento do pedido de 

isenção Total da tarifa de disponibilidade de 

água e águas residuais por insuficiência 

económica – António Luís Correia – Cernadelo - 

(Consumidor n.º 8125). 

Aprovar  Maioria 

Informação n.º 31365/18 - Aprovação da não 

atribuição do tarifário social por não se 

enquadrar no artigo 46.º do Regulamento de 

Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 

Aprovar Maioria 



 

6843/17); “Isenção da tarifa de disponibilidade 

de água e águas residuais” - Aprovação da 

proposta para deferimento do pedido de 

isenção Total da tarifa de disponibilidade de 

água e águas residuais por insuficiência 

económica – Artur Silva Pacheco – Lustosa - 

(Consumidor n.º 17922). 

Informação n.º 31372/18 - Aprovação da não 

atribuição do tarifário social por não se 

enquadrar no artigo 46.º do Regulamento de 

Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 

6843/17); “Isenção da tarifa de disponibilidade 

de água e águas residuais” - Aprovação da 

proposta para deferimento do pedido de 

isenção Total da tarifa de disponibilidade de 

água e águas residuais por insuficiência 

económica – Mª José Martins Pereira – Casais - 

(Consumidor n.º 19909).--------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 31303/18 - Aprovação da não 

atribuição do tarifário social por não se 

enquadrar no artigo 46.º do Regulamento de 

Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 

6843/17); “Isenção da tarifa de disponibilidade 

de água e águas residuais” - Aprovação da 

proposta para deferimento do pedido de 

isenção 50% da tarifa de disponibilidade de água 

e águas residuais por insuficiência económica – 

Arnaldo Sampaio Pereira – Casais - (Consumidor 

n.º 10150). 

Aprovar  Maioria 

Informação n.º 2/19 – “VilarIntegra – 

Requalificação integrada da Mata de Vilar: da 

fruição turística à sustentabilidade – Concurso 

Público” – Aprovação dos esclarecimentos, erros 

e omissões a remeter aos interessados. 

- Ratificação de despacho – 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 3/DOMA/19 – “Autorização de 

constituição de servidão administrativa de 

aqueduto público subterrâneo” – Aprovação das 

minutas de autorização de constituição de 

servidão de aqueduto a celebrar entre este 

Município e o Sr. Alípio de Sousa Correia e 

esposa, o Sr. Belmiro Filipe Correia da Silva e o Sr. 

Paulo Eduardo de Sousa Correia e esposa, bem 

como as respetivas contrapartidas. 

Aprovar  Unanimidade 

Plano de Pormenor da Praça do Românico. Aprovar  Unanimidade 

 

 

3. DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, JUVENTUDE, ATIVIDADES ECONÓMICAS E 

TURISMO  

 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 



 

Desenvolvimento de um CLDS-4G no concelho 

de Lousada, nos termos do artigo 2º n.º 3 da 

Portaria n.º 229/2018, de 14 de agosto e 

consequente designação da entidade 

coordenadora local da parceria. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 31379/19 – Proposta de Protocolo 

de Cooperação a celebrar entre a Câmara 

Municipal de Lousada e o Instituto Nacional para 

a Reabilitação I.P. (I.N.R., I.P.), com vista à 

implementação do Balcão da Inclusão. 

Aprovar Unanimidade 

Protocolo de colaboração “Movimento Sénior”, 

a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Lousada e a Associação de Solidariedade Social 

de Nespereira, no âmbito do Programa de 

Parcerias para o Impacto, integrado na iniciativa 

Portugal Inovação Social. 

Aprovar Unanimidade 

Atribuição de subsídio à Associação de 

Solidariedade Social de Nespereira, no valor total 

de 35 239,00€ (trinta e cinco mil duzentos e trinta 

e nove euros), no âmbito do protocolo de 

colaboração “Movimento Sénior”. - Informação 

nº. 846/19 

Aprovar Unanimidade 

Incentivo à natalidade - Proposta de pagamento 

de mensalidade da creche ao 3º filho e seguintes 

- Informação nº. 763/19. 
Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 31458/18 - Reajuste do valor de 

renda em regime de arrendamento apoiado de 

uma arrendatária do Empreendimento de 

Habitação Social de Lustosa – Maria Bernardina 

Mendes Dias. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 31460/18 - Reajuste do valor de 

renda em regime de arrendamento apoiado de 

uma arrendatária do Empreendimento de 

Habitação Social de Meinedo – Silvina Paula 

Teixeira Gonçalves. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 27594/18 - Proposta para 

pagamento da quota anual às seguintes 

entidades: 

- Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte 

de Portugal – 1500,00€; 

- Ader-Sousa – 13.200,00€; 

- Liga Portuguesa contra a Sida – 300,00€; e  

- APORFEST – 120,00€. 

Aprovar Unanimidade 

 

 

 

4. DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO, PATRIMÓNIO, CULTURA, EDUCAÇÃO E 

DESPORTO  
 

 



 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 18/19 – Isenção de 

pagamento da refeição escolar dos alunos 

Pamela Eloisa Pires Morais, Vitória Gabryela Pires 

Morais, redução do pagamento do 

prolongamento de horário para o valor mínimo 

estabelecido pela C.M.L. e isenção do 

pagamento da refeição escolar do aluno Nicolas 

Ferreira Assis Santos e isenção do pagamento da 

refeição escolar e atribuição de subsídio A para 

a aquisição de material escolar ao aluno Isaac 

Ferreira Assis Santos, durante o ano letivo de 

2018/2019. 

Aprovar Unanimidade 

TRANSPORTES ESCOLARES 18/19 – Isenção do 

pagamento do transporte escolar do aluno 

Telmo Dinis Cunha Santos a partir do mês de 

fevereiro, inclusive, até final do presente ano 

letivo. 

Aprovar Unanimidade 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR E 

ATIV. PEDAGÓGICA / FOTOCÓPIAS – Atribuição 

de um subsídio, pago em tranches mensais até 

ao dia 25 de cada mês (com início em janeiro de 

2019), à Associação de Pais do Agrupamento de 

Escolas Lousada Oeste, à Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola E.B. 2,3 

Lustosa, à Associação de Pais e Encarregados de 

Educação do Agrupamento Vertical de Escolas 

Este e à Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da E.B.2,3 Lousada, a fim de custear 

despesas com fotocópias utilizadas para o 

desenvolvimento das atividades de 

enriquecimento curricular e atividade 

pedagógica normal desenvolvidas nas Escolas 

do 1.º ciclo da Rede Pública. 

Aprovar Unanimidade 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE LOUSADA – Atribuição de um 

subsídio, no valor de 54.000,00€, a ser pago em 12 

tranches de 4.500,00€ cada, destinado a fazer 

face às despesas com as suas atividades 

regulares, para os meses de janeiro a dezembro 

de 2019. 

Aprovar Unanimidade 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE 

FIGUEIRAS – Atribuição de um subsídio no valor 

de 1.000,00€ destinado a apoiar a prova “3 horas 

resistência Figueiras BTT” que se realizará no 

próximo dia 02 de março. 

Aprovar Unanimidade 

CAÍDE DE REI SPORT CLUBE – Atribuição de um 

subsídio no valor de 2.250,00€ destinado a apoiar 

as necessidades decorrentes da execução do 

seu plano anual de atividades, 2018/2019. 

Aprovar Unanimidade 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE PESCA DESPORTIVA Aprovar Unanimidade 



 

– Atribuição de um subsídio no valor de 500,00€ 

destinado a apoiar a deslocação do atleta 

lousadense Rui Jorge Lemos Ferreira Pacheco, 

que se sagrou Campeão Nacional de Pesca 

Desportiva com FEEDER, aos Campeonatos 

Mundiais de Pesca Desportiva 2019, que se 

realizarão no próximo mês de fevereiro na Africa 

do Sul. 

JANGADA – COOPERATIVA PROFISSIONAL DE 

TEATRO, CRL” – Aprovação da minuta do 

Protocolo de Colaboração a celebrar entre o 

Município de Lousada e a “Jangada – 

Cooperativa Profissional de Teatro, CRL”. 

Aprovar Unanimidade 

ENCONTRO DE CANTADORES DAS JANEIRAS 2019 – 

Atribuição de um subsídio no valor de 80,00€ a 

cada grupo participante nos encontros de 

cantadores promovidos pela Câmara Municipal. 

Aprovar Unanimidade 

 


